
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

เรื่อง การให้บริการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

------------------------------------ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  และเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด 
ตามประกาศของทางราชการ และประกาศของจังหวัดนนทบุรี  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  ตระหนักึงงความส าคัขของความปลอดััยและสุขัาพของสมาชิก
ที่มาติดต่อทุกท่าน และเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19)  จงงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่สมาชิก ดังนี้ 

1. ด้านการให้บริการทั่วไป 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  เปิดให้บริการสมาชิก ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ   
 1.1 สมาชิกทั่วไปสามารึ รับ-ส่ง เอกสาร ได้ที่ ชั้น 1 อาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
หรือติดต่อสอบึามที่ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-969-8201-2  ต่อ อ านวยการ 333, สินเชื่อ 123, การเงิน 129, กฎหมาย 
305, เร่งรัดติดตามหนี้ 306-309  
 1.2 สมาชิกท่ีได้รับการนัดหมาย จะต้องผ่านการคัดกรอง จากชั้นที่ 1 ก่อนขง้นสู่อาคารส านักงานชั้นที่ 2 
โดยต้องล้างมือ ล้างเท้า ให้สะอาด ผ่านการตรวจวัดอุณหัูมิร่างกาย การล้างด้วยแอลกอฮอล์เจล 
 สมาชิกควรสวมรองเท้าที่เปียกน้ าได้ และน าเอกสารส าคัขส าหรับใช้ในการติดต่อน าขง้นสู่อาคาร
ส านักงานฯ เท่านั้น  

2. ด้านการรับฝากเงิน 
 สมาชิกสามารึน าเงินฝากเข้าบัขชีสหกรณ์ ฯ โดยการฝากเงินเข้าบัขชีสหกรณ ์ฯ ที่ธนาคาร  ดังนี้ 
 1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   สาขานนทบุรี  เลขที่บัขชี 108-1-37285-0  
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาสะพานพระนั่งเกล้า  เลขที่บัขชี 315-1-00001-4 

 เมื่อฝากเงินแล้ว ให้ท าการ เพิ่มเพ่ือนทาง ID LINE : 029698200 และส่งัาพึ่ายสลิปการโอนเงินทาง 
LINE โดยสมาชิกแจ้ง ชื่อ สกุล เลขทะเบียน เลขบัขชีเงินฝาก ชื่อบัขชีเงินฝาก จ านวนเงิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
 เมื่อสหกรณ์ ฯ ได้รับข้อมูลการโอนเงิน จะท าการบันทงกรับเงินฝาก ตามรายละเอียดที่แจ้งมา (สมาชิก 
สามารึน าสมุดเงินฝากมาปรับยอดเงินได้ในัายหลัง) 

3. ด้านการถอนเงินฝาก 
 การึอนเงินฝาก สมาชิกที่มีความประสงค์ึอนเงินฝาก กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ ฯ ทราบก่อนทางหมายเลข
โทรศัพท์ 085-336-0404 เพ่ือจัดเตรียมเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพ่ืออ านวยความสะดวก และรวดเร็ว 
แก่สมาชิก  
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4. ด้านการน าส่งเงิน เพื่อช าระหนี้ 
 สมาชิกสามารึน าส่งเงิน เพื่อช าระหนี้ ได้โดยการฝากเงินเข้าบัขชีสหกรณ์ ฯ ที่ธนาคาร  ดังนี้ 
 1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขานนทบุรี  เลขที่บัขชี 108-1-37285-0  
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)สาขาสะพานพระนั่งเกล้า  เลขที่บัขชี 315-1-00001-4 

 เมื่อฝากเงินแล้ว ให้ท าการ เพิ่มเพ่ือนทาง ID LINE : 029698200 และส่งัาพึ่ายสลิปการโอนเงินทาง 
LINEโดยสมาชิกแจ้ง ชื่อ สกุล เลขทะเบียน จ านวนเงิน รายละเอียดสัขขาเงินกู้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 เมื่อสหกรณ์ ฯ ได้รับข้อมูลการโอนเงิน จะท าการบันทงกรับเงินเพ่ือช าระหนี้ ตามรายละเอียดที่แจ้งมา 
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน (สมาชิกสามารึติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ในัายหลัง) 
 สมาชิกสามารึสอบึามยอดเรียกเก็บรายเดือนได้ทาง LINE ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-336-0404, 02-
969-201 ต่อ 127, 135 หรือเข้าตรวจสอบยอดเรียกเก็บรายเดือน ผ่าน www.ntbcoop.com สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นนทบุรี จ ากัด  

5. ด้านเงินกู้ 
 5.1 สมาชิกรับแบบฟอร์มเอกสารค าขอกู้ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ntbcoop.com หรือติดต่อ
ขอรับเอกสารได้ที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ชั้น 1 บริเวณลานจอดรึ ในเวลาท าการเท่านั้น  
 5.2 สมาชิกที่มีความประสงค์ในการยื่นกู้ และไม่ทราบวงเงิน สมาชิกสามารึติดต่อสอบึาม รายละเอียด 
ได้ที่ 085-336-0202 หรือ 02-9698201 ต่อ 113, 122-126 โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พร้อมให้บริการข้อมูลและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง  (สมาชิกควรเตรียมเอกสารส าคัข เช่น สลิปเงินเดือนให้พร้อมก่อนโทรศัพท์) 
 5.3 สมาชิกผู้กู้ ควรลงรายละเอียดในเอกสารขอกู้เงินให้ครบึ้วน พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ขอกู้และเอกสารประกอบการค้ าประกันเงินกู้ ให้ครบึ้วน ก่อนการยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ ดังนี้ 

5.3.1 สมาชิกผู้กู้ ควรลงรายละเอียด 
- ใบค าขอกู้เงิน(ส.1 / อจ.1 / คป.1)  ลงรายละเอียดให้ครบึ้วน 
- ค ารับรองเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัขชา หรือผู้ได้รับใบอนุขาตของโรงเรียนเอกชน 

(ส.2 /อจ.2 /คป.2) ให้ผู้เกี่ยวข้องรับรองข้อมูลให้ครบึ้วน 
- สัขขากู้เงิน(ส.3 / อจ.3 / คป.3) ให้ผู้กูล้งลายมือชื่อให้เรียบร้อย หากผู้กู้มีคู่สมรส แนบ

ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมกับส าเนาบัตรคู่สมรส และให้คู่สมรสลงลายมือชื่อในเอกสารให้
เรียบร้อย (กรณีโสด / กรณีหย่า แนบส าเนาใบหย่า / กรณีคู่สมรสเสียชีวิต แนบส าเนาใบ
มรณะบัตร ให้ระบุสึานะในสัขขากู้เงิน และลงลายมือชื่อรับรอง) 

- สัขขากู้เงิน(ส.4 / อจ.4 / คป.4) ให้ผู้กู้ลงรายละเอียด ชื่อ-สกุล บัขชีธนาคาร ให้เรียบร้อย 
ส่วนการลงลายมือชื่อให้ลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

- หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินฯ ลงรายละเอียดให้ครบึ้วน  
5.3.2 แนบเอกสารประกอบการกู้เงิน ตามรายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ  
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 5.4  สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ สามารึตรวจสอบสิทธิการค้ าประกันได้ที่  www.ntbcoop.com และ
หากสมาชิกมีความประสงค์จะค้ าประกันเงินกู้  ให้สมาชิกผู้ค้ าประกัน ด าเนินการ ดังนี้   
  5.4.1 สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ ควรลงรายละเอียด 

- ใบค าขอกู้เงิน(ส.1 / อจ.1 / คป.1) ลงรายละเอียดให้ครบึ้วน 
- สัขขาค้ าประกันส าหรับเงินกู้(ส.5-ส.6 / อจ.5-อจ.6 / คป.5- คป.6) สมาชิกผู้ค้ าประกัน

เงินกู้ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย  
- ในส่วนค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน(ส.6 / อจ.6 / คป.6 หากผู้ค้ าประกันเงินกู้ มีคู่

สมรส แนบส าเนาบัตรคู่สมรส และให้คู่สมรสลงลายมือชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย (กรณีโสด 
/ กรณีหย่า แนบส าเนาใบหย่า / กรณีคู่สมรสเสียชีวิต แนบส าเนาใบมรณะบัตร ให้ระบุ
สึานะในสัขขาค้ าประกันเงินกู้ และลงลายมือชื่อรบัรอง) 

5.4.2 แนบัาพึ่ายสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ พร้อมกับึือสัขขาค้ าประกันส าหรับเงินกู้ และ
บัตรประจ าตัวประชาชน  

 5.5 สมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน ต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกจุด 
 5.6 สมาชิกผู้กู้ ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในแบบสัขขาเงินกู้ 
 5.7 สมาชิกผู้กู้ จัดส่งเอกสารขอกู้ได้ที่ ชั้น 1 อาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
 5.8 สมาชิกผู้กู้ มีความประสงค์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ให้ติดต่อขอรับบัตรคิวฝ่ายสินเชื่อ ได้ที่
บริเวณลานจอดรึ ชั้น 1 อาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  

6. ด้านการพักช าระหนี้ ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ 
 สมาชิกท่ีมีความประสงค์การพักช าระหนี้ ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ntbcoop.com หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ส านักงานสหกรณ์           
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ชั้น 1 บริเวณลานจอดรึ ในเวลาท าการเท่านั้น หรือติดต่อเพ่ือสอบึามเจ้าหน้าที่           
หมายเลข 058-336-0303 หรือ 02-9698200 ต่อ 306-309 
 2. จัดเตรียมเอกสารตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 3. เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารึยื่นเอกสารได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ชั้น 1 บริเวณลานจอดรึ ก่อนวันที่ 15 ของเดือน 
 หากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ึือวันที่รับเอกสารเป็นส าคัข (ที่อยู่ในการจัดส่ง : สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นนทบุรี จ ากัด เลขท่ี 776 ต าบลบางกระสอ อ าเัอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000 )  
 4. เมื่อสหกรณ์ได้รับเอกสารแล้ว และหากเอกสารไม่ครบึ้วน สหกรณ์ ฯ จะประสานกับสมาชิก เพ่ือให้น า
เอกสารมาส่งให้เรียบร้อยก่อนน าเข้าวาระประชุมเพ่ือพิจารณา 

จงงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   31   มีนาคม   พ.ศ.  2563 

 
( นายชูชาติ  กาขจนธนชัย ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 




